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Rauha ja tasapaino kaikkien 
kanssa 
Elämän mielekkyys ja 
merkityksellisyys
Perusturvallisuus
Kokemus elämän 
täyteläisyydestä – voima sen 
saavuttamiseen

Alkuperäinen 
suunnitelma



 Alussa, kaikki ihmiset luotiin samanarvoisiksi (riippumatta 
sukupuolesta, rodusta, väristä, koulutuksesta, asemasta, 
tai mistään muustakaan, joilla tänään arvioimme 
toisiamme) (1 Ms 1:26,27). Jokaiselle uskottiin 
peruuttamaton oikeus tulla siksi ihmiseksi, johon parhaat 
edellytykset ja mahdollisuudet. Ihmisoikeudet antavat 
mahdollisuuden tavoitella sellaista elämää, jossa on 
syvyyttä, pysyvyyttä ja tarkoitusta.  Toisin sanoen, että 
elämässä näkyy tai tulee näkyviin se, mikä on inhimillisesti 
mahdollista ja parasta. Ihmiselle annettiin työ; rakkaus ja 
perhe; yhteisöllisyys; ja totuuden etsintä, inhimillisyyteen 
kasvamisen ja olemassaolon tarkoituksen perustaksi. 



 Sapatti on jokaviikkoinen muistutus Jumalan 
tarkoituksesta inhimilliseksi elämäksi: vapaus; 
vastuullisuus; arvokkuus; yhteisöllisyys ja levollisuus. 
Ulkoisten tai sisäisten paineiden keskellä tarvitsemme 
jatkuvasti muistutuksen elämän syvemmästä 
merkityksestä ja tarkoituksesta (1Ms 2:2; 2 Ms 20:8-11; 
5 Ms 5:12-15). Todellinen vapaus toteutuu vain siellä, 
missä kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisina.



Suhteita ohjaavat lainalaisuudet, 
jotka voidaan oppia tuntemaan

Rajojen ylittäminen rikkoo –
tuntuu kipuna 

Alkuperäinen 
suunnitelma



Kokemuksemme

Aadamin ja Eevan tarina: 
levollisuuden, viattomuuden ja
psyykkisen eheyden menetys

sijaan: taakoitettu ja tuskallinen
elämä

Yksinjääminen

Alastomuus

Voimattomuus

Häpeä

Rajallisuus

Syyllisyys

Pelko

Adam and Eve Banished from Paradise, c 1427
Tommaso Masaccio



Kokemuksemme

Kirous- elämän täyteläisyydestä 
osallistumattomuutta –
voimattomuutta sen 
saavuttamiseen

Oman turvallisuuden
varmistaminen

Pakeneminen

Halu olla enemmän

Kadotetun paratiisin kaipuu

Adam and Eve Banished from Paradise, c 1427
Tommaso Masaccio



 Synti on tunkeilija, parasiitti, joka tarttuu kiinni
 ”Harhaan menemistä”

 Tietoisesti
 Tietämättömyydestä 

 Paavali Ateenalaisille

 Vieraantuneisuus
 Vääristyneisyys

 Rm 1: 

Synti



Syntisyys

 Kuvitteellinen elämän hallinta
 Turvallisuuden varmistaminen
 Mielihyvän kokeminen/ 

mielipahan välttäminen
 Perityt taipumukset ja 

tottumukset
 Omat valinnat ja niiden 

seuraukset
 Olemisen ja elämisen tila

 En ole sitä mitä pitäisi
 Se mitä olen, ei ole sitä mitä 

pitäisi
 Häpeä ja voimattomuus



 Synnin palkka on kuolema
 Elämä vääristyy, ihminen jää oman pahoinvointinsa ja 

voimattomuutensa valtaan
 Voimattomuus jatkuu seuraaviin sukupolviin - viaton 

kantaa syyllisen pahoinvoinnin

Kuoleman ote



 Lupaus tilanteen korjaamisesta  (1 Ms 3:
 Lupauksen toteutuminen

 Jumala sovitti Kristuksessa ihmisen syntisyyden (2 Kor
5:19; Rm 5:6,7)

 Jeesuksen sovitustyön perusteella Jumala voi 
hyväksyä meidät tänään juuri tälläisinä kuin olemme

Lupaus



 Vapautuminen uhkasta, vaarasta tai kuolemasta
 Esim Ps 41

 Vapautuminen mistä tahansa,  joka sitoo 
elämättömyyteen, voimattomuuteen, häpeään, 
syyllisyyteen ja vihaan
 Ulkoiset olosuhteet
 Toiset ihmiset
 Omat impulssit

Pelastus



 Tilanteen ennallistaminen;  elämän takaisin saaminen,  
mahdollisuus osallistua hyvästä elämästä, voima sen 
saavuttamiseen

 Oman elämän takaisin saamista ja voimaa siihen niin, että 
voimme omistaa ajatuksemme, tunteemme ja tekomme 
(Rm 6):
 Annetun elämän vastaanottaminen ja mahdollisuus päästä 

sinuiksi elämisen kokemusten kanssa
 Vastuun ottaminen annetusta elämästä

 Luopuminen syyttelyistä, katkeruudesta, selittelyistä ja 
erilaisista pakokeinoista. 

Pelastus



 Pelastus on Jumalan lahja 
 Jumala teki aloitteen tulemalla ihmiseksi Jeesuksessa.

 Jeesus kantoi ihmisyyden taakan meidän puolestamme (Jes
53)

 Sovitti meidät Jumalan kanssa (2 Kor 5:19)

 Tuon sovituksen perusteella Jumala voi hyväksyä meidät 
tällaisinä ihmisinä kuin juuri nyt olemme, eli meillä on rauha 
Jumalan kanssa

 Olemme kuitenkin samanaikaisesti syntisiä ja vanhurskaita
 Jumalan alkuperäisen luomissuunnitelman toteuttamista 

meissä. Eli meistä tulee sellaisia, kuin pitääkin. 

Pelastus – Jumalan lahja



Miten?

 Tunnusta Jumalalle elämäsi 
todellisuus (Ps 32; 51)

 Pyydä apua (Ps 50:15; Hb 
4:14-16)

 Suostu luovuttamaan 
elämääsi Jumalalle niin 
paljon kuin ymmärrät (Mt 
10:39; Mk 8: 35-38; Lk 17:33)

 Yhdessä Jumalan kanssa (Fil
1:6; 2:12,13)



 Oman tahdon oikea käyttäminen
 Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen

 Vastuullisuus
 Jännite oman tahdon ja Jumalan tahdon tekemisen 

välillä.
 Tarvitsemme siihen jatkuvaa apua

Kasvaminen



Vastuullisuus

Tietoisuus omien valintojen vaikutuksesta ja niihin liittyvien tunteiden 
omistaminen

 Tunteiden tunnistaminen, jotka vaikuttavat valintoihin, kuten 
halu/välttäminen, toivo/pelko, pitäminen/välinpitämätön, 
rakkaus/viha, jotka voivat vaikuttaa tekemiseen/tekemättä 
jättämiseen

 Oman käyttäytymisen omistaminen, vaikka siihen olisikin vaikuttanut 
ulkoiset olosuhteet/toiset ihmiset

 Sen uskominen, että päätökseni ja käyttäytymiseni kertoo jotain 
siitä, kuka ja millainen olen

 Vastuun ottaminen myös niistä seurauksista, joita ei ole osannut 
ennakoida

 Vaikeissakin tilanteissa pyrkimys suhteita korjaavaan toimintaan
 Omaksi itseksi tuleminen



 Koska meidän ei enää tarvitse elää vain itsellemme, ja 
koska olemme saaneet voiman nousta itsen 
ulkopuolelle, voimme käyttää saamamme 
mahdollisuudet toisten hyväksi 
 Ajan, voimien ja varojen toisia rakentava käyttäminen

 Kaikki se, mitä teemme (jätämme tekemättä) 
toistemme hyväksi muuttaa meitä

Elämän uudelleen 
suuntautuminen


